
 

 

  

कासवाांच्या सांवर्धनासाठी वनववभागाचा पुढाकार 

वनववभागाच्या पुढाकाराने रायगड जिल्ह्य़ातील हररहरेश्वर आणि दिवेआगर समुद्र ककनाऱ्यावर 
सागरी कासव सांवर्धन मोदहम सुरु करण्यात आली आहे. गेल्हया िोन दिवसाांत दिवेआगर 
समुद्रककनाऱ्यावर दिडशहूेन अधर्क कासवाांची वपल्हले समुद्रात सुखरुप सोडण्यात यश आले आहे. 
 

भारतीय उपखांडात चार ते पाच प्रकारच्या सागरी कासवाांचा वावर दिसून येतो. यात प्रामुख्याने 
ऑललव्ह ररडले, ग्रीन टटधल, हॉक्स बिल टटधल आणि लेिर िॅक टटधल या चार प्रकारच्या सागरी 
कासवाांच्या प्रिातीचा समावेश आहे. कोकि ककनारपट्टीवर ऑललव्ह ररडले आणि ग्रीन टटधल या 
िोन प्रकारच्या सागरी कासवाांचे अजततत्त्व दिसून येते.  
 

 

 

सपुरसॉननक कू्रझ ब्रा्मोस के्षपिास्राची यशतवी चाचिी 
भारत व रलशयाने सांयुक्तररत्या ववकलसत केलेल्हया ब्रा्मोस के्षपिातराची चांिीपूर येथील 
प्रक्षेपितथळावर शननवारी घेण्यात आलेली चाचिी यशतवीररत्या पार पडली.  
 

सुपरसॉननक कू्रझ ब्रा्मोस असून, त्याची मारक क्षमता ४५० ककलोमीटरपयतंचे लक्ष अचूकपिे 
दटपू शकते. या नव्या ब्रा्मोस के्षपिास्रामध्ये अचूक लक्ष भेिण्याची क्षमता आहे. 

 

नवीन तांरज्ञानाने ववकलसत करण्यात आलेले हे क्षेपिास्र सांरक्षि िलातील आमी, नेव्ही आणि 
एअरफोसध या नतनहीां िलाांची शक्ती वाढिार आहे. सवाधत अचूक लक्ष्यभेिी क्षमता असिारे हे 
िगातील पदहले क्षेपिास्र आहे. 
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'डडआरडीओ'चे प्रमुख णिततोफर या क्षेपिास्राववषयी म्हिाले की, भारत-रलशयाच्या सांगनमतानेच 
ब्रा्मोसची मारक क्षमता वाढववण्याचा ननिधय घेण्यात आला आहे. 
 

ब्रा्मोसच्या आिखी एका आवतृ्तीवर काम सुरु असून, ८०० ककमी पल्हल्हयाचे लक्ष्य गाठिारे 
क्षेपिास्र लवकरच भारतीय ताफ्यात समाववष्ट होिार आहे. पुढील िोन ते अडीच वषाधत हे 
क्षेपिास्र चाचिीसाठी तयार असेल. 
 

 

 

राज्यसभेत शर ूमालमत्ता ववरे्यक मांिरू 

येथील सांपत्ती सोडून पाककततान व चीनमध्ये गेलेल्हया लोकाांना त्यावर िावा साांगता येिार नाही, 
अशी तरतूि असलेले शर ूसांपत्ती ववरे्यक राज्यसभेत मांिरू झाले.  
 

शर ूसांपत्ती (सुर्ारिा ) ववरे्यक २०१६ हे शर ूसपांती कायिा १९६८ मध्ये सुर्ारिा करून तयार 
केलेले नवे ववरे्यक असून राज्यसभेत ते आवािी मतिानाने मांिरू झाले. 
 

शर ूसांपत्तीला वारसा कायिा लाग ूहोिार नाही व त्याच ेहतताांतरि 
तािेिाराकडून शरकूड ेककां वा सांिांधर्ताांकड ेहोिार नाही. शर ू
मालमते्तची प्रकरिे हाताळण्यास दिवािी नयायालये व इतर 
अधर्काऱ्याांना प्रनतिांर् करण्यात आला आहे. 
 

एकिा ही मालमत्ता तािेिाराने (सरकार) ताब्यात घेतली की मग 
सांिांधर्त सांतथा व व्यक्ती नांतरच्या काळात शर ूया सांज्ञेत रादहली 
नाही ककां वा त्या व्यक्तीचा मतृ्यू झाला तरी ती मालमत्ता शर ू
मालमत्ता म्हिूनच गिली िाईल व परत केली िािार नाही.  

 

 

 



 

 

सायना व लसांर् ूयाांचा पराभव 

ऑललजम्पक रौप्यपिक वविेत्या पी.व्ही. लसांरू्ला ऑल इांग्लांड िॅडलमांटन तपरे्त उपाांत्यपूवध फेरीत 
पराभवाला सामोरे िावे लागले. िागनतक क्रमवारीत अव्वल तथानी असिाऱ्या तैपेईच्या ताय झू 
नयांगने लसांरू्वर २१-१४, २१-१० असा वविय लमळवला.  
 

िागनतक क्रमवारीत पाचव्या तथानी असलेल्हया लसांरू्ने ऑललजम्पक पिकापयतंच्या वाटचालीत 
नयांगला नमवण्याची ककमया केली होती.  
 

प्रकाश पिकुोि (१९८०) तर पुल्हलेला गोपीचांि (२००१) याांच्यानांतर एकाही भारतीय िॅडलमांटनपटूला 
ऑल इांग्लांड तपर्ाध जिांकता आलेली नाही.  
 

पी.व्ही. लसांरू्पाठोपाठ अनुभवी सायना नेहवाललाही ऑल इांग्लांड िॅडडमटन तपरे्त उपाांत्यपूवध 
फेरीत पराभवाला सामोरे िावे लागले. िोघीांच्या पराभवासह तपरे्तले भारताचे आव्हान सांपुष्टात 
आले. िागनतक क्रमवारीत नतसऱ्या तथानी असिाऱ्या कोररयाच्या तयुांग िी ्युआनने 
अटीतटीच्या लढतीत सायनावर २२-२०, २२-२० अशी मात करत उपाांत्य फेरी गाठली. 
 

सलग आठ वधष सायनाने ऑल इांग्लांड तपरे्ची ककमान उपाांत्यपूवध फेरी गाठली आहे.  
 

 

 

अमेररकेच्या नयाय ववभागात भारतीय वांशाची मदहला 
अमेररकेच्या नयाय मांरालयाच्या नागरी हक्क ववभागात भारतीय वांशाच्या अमेररकन वकील 
हरलमत धर्ल्हलन याांची ननवड होण्याची शक् यता व्यक्त होत आहे.  
 

अमेररकेत राहिाऱ्या भारतीय वांशाच्या तीन नागररकाांवर गेल्हया िोन आठवडयाांत वांशद्वेषातून 
हल्हले झाले आहेत. या पाश् वधभूमीवर धर्ल्हलन याांची ननवड महत्त्वपूिध ठरिार आहे. 
 

हरलमत धर्ल्हलन याांचा िनम चांडडगडचा असून, सध्या त्या कॅललफोननधयातील ररपजब्लकन पक्षाच्या 
नेत्या आहेत. ऍटनी िनरल िेफ सेलसऑनस याांनी गेल्हया आठवडयात त्याांची मुलाखत घेतली 
होती.  
 



 

 

जक् लव्हलॅंड येथे िलैु मदहनयात झालेल्हया ररपजब्लकन पक्षाच्या िसुऱ्या पररषिेचे उद् घाटन त्याांनी 
शीख र्मीयाांच्या प्राथधनेने केली होती.  
 

अमेररकेचे अध्यक्ष डोनाल्हड ट्रम्प याांनी िर हरलमत धर्ल्हलन याांच्या ननवडीला पादठांिा दिला, तर 
नयाय ववभागात या पिावर असलेल्हया भारतीय वांशाच्या ववननता गपु्ता याांच्या िागी त्याांची 
ननवड होईल. गपु्ता याांची ननवड मािी अध्यक्ष िराक ओिामा याांनी केली होती. 
 

 

 

नासाला सापडले भारताचे हरवलेले चांद्रयान-१ 

भारतीय अवकाश सांशोर्न सांतथा 'इतरो'ने २००८ मध्ये चांद्रावर भारताचे पदहले मानवरदहत यान, 

चांद्रयान -१ पाठवले होते. चांद्राभोवती प्रिक्षक्षिा घेतल्हयानांतर २००९ पासून त्याच्याशी इतरोचा 
सांपकध  तुटला.  
 

अनेकिा सांपकध  सार्ण्याचा प्रयत्न करण्यात आला मार, यामध्ये अपयश आल्हयानांतर हे चांद्रयान 
हरवल्हयाचे घोवषत करण्यात आले पि, आता ते सापडले आहे. सांपकध  तुटण्याआर्ीच भारताच्या 
चांद्रयानाने चांद्रावर पािी आहे असे साांधगतले होते. 
 

अमेररकेची तपेस एिनसी 'नासा'ने चांद्रयान -१ सापडल्हयाचा िावा केला आहे. ते चांद्रयान अिूनही 
चांद्राला प्रिक्षक्षिा घालत असल्हयाचां नासाच्या वैज्ञाननकाांनी साांधगतले आहे.  
 

ववशषे म्हििे चांद्रयान पाठवताना ते केवळ २ वषध हे या मोदहमेवर राहील अशी योिना 
आखण्यात आली होती. पि नासाने ते यान अिनूही चांद्राला प्रिक्षक्षिा घालत असल्हयाचे 
साांधगतले आहे.  
 

चांद्राच्या पषृ्ठभागापासून २०० ककमी िरू अांतरावर हे चांद्रयान एका कके्षत आहे असे वैज्ञाननकाांनी 
म्हटले आहे. हे यान शोर्ण्यासाठी इांटर प्लानेटरी रडारचा वापर करण्यात आला. या रडारचा 
उपयोग लघुग्रहाांचे ननरीक्षि करण्यासाठी केला िातो.  
 

२२ ऑक्टोिर २००८ मध्ये श्री हरीकोटा येथून इतरोने पदहल्हया चांद्रयानाचे प्रके्षपि केले होते. 
चांद्राच्या कक्षेत ३४०० फेऱ्या मारल्हयानांतर ते ९ ऑगतट २००९ पासून गायि झाले होते. 
 


